
 مــن أنفقــوا وبمــا بعــض علــى بعضــهم اهللا فضــل بمــا النســاء علــى قوامــون الرجــال: (( تتمــة تفســري اآليــة الكرميــة

 واهجـروهن فعظـوهن نشـوزهن تخـافون والالتـي اهللا حفـظ بمـا للغيـب حافظـات قانتـات فالصالحات أموالهم

(( بمـا فضـل اهللا  )) . كبيـرا عليـا كـان اهللا إن سـبيال علـيهن تبغـوا فـال أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في

والتفضـيل بـني الرجـال والنسـاء ظـاهر ، يف العقـل والتفكـري واجلسـم والشـجاعة وكـل شـيء ،  بعضهم على بعض ))

مجيــع اخلصــال واألخــالق جنــد أن الرجــال مفضــلون علــى النســاء ، وهــذا التفضــيل باعتبــار اجلــنس فــال يــرد علينــا أنــه 

من الرجال ألننا إذا قلنا بتفضيل اجلـنس صـار العـربة بـالعموم ال باخلصـوص  يوجد من النساء ما هو أفضل من كثري

، كمــا نقــول مــثال: التــابعون أفضــل مــن تــابعي التــابعني ، لكــن هــذا يعــين أن كــل واحــد مــن التــابعني أفضــل مــن كــل 

بمـا فضـل اهللا  ((واحد من تابعي تابعني إذ يوجد يف تابعي التابعني من هـو أفضـل مـن كثـري مـن التـابعني ؛ فقولـه: 

يـورد علينـا مـورد فيقـول  أي مـن حيـث اجلملـة ال باعتبـار كـل فـرد ؛ وهلـذا ال يـرد علينـا أو ال بعضهم على بعـض ))

(( بمـا فضـل اهللا بعضـهم ال يعرف تقابله امرأة ذكية فامهة تعرف ؛ نقول هذا ال عـربة بـه بـل العـربة بـاجلنس  رجال 

 (( بمـا فضـل ))هـذه عطـف علـى قولـه:  وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم ))(( على بعض وبما أنفقوا مـن أمـوالهم )) 

أي وبالذي أنفقوا من أمواهلم ؛ ألن املنفق على النساء هم الرجال ، فالرجال منفقون على النساء ألـم هـم الـذين 

يكتســبون ، الــزوج ينفــق علــى زوجتــه ولــو كانــت غنيــة ، واألب علــى أهلــه وهــو مصــدر اإلنفــاق ، فمــن أجــل ذلــك 

صار هلم القوامـة بتفضـيلهم خلقـة وخلقـا وعقـال وفكـرا ولفضـلهم علـى النسـاء باإلنفـاق ، فهـم قوامـون بتفضـيل اهللا 

مث قسـم اهللا عزوجـل النسـاء إىل قسـمني فقـال:  . (( وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم ))إياهم وبفضلهم هـم علـى النسـاء 

مبتـداء  الحات قانتـات )) (( الصـالحات ))(( الصـ (( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفـظ اهللا ))

يعــين املوصــوفات بالصــالح وهنــا ميكــن أن  (( الصــالحات ))حــرب ثــاين ؛  (( حافظــات ))خــربه ،  (( قانتــات ))و

حمــــذوف لصــــفة حمــــذوف والتقـــــدير: فالنســــاء الصــــاحلات ؛ ومــــن هــــي الصـــــاحلات ؟  (( الصــــالحات ))نقــــول إن 

أي  (( قانتـــات ))حبــق اهللا وحـــق زوجهــا ، هـــذه صــاحلات ؛ وقولـــه: الصــاحلات ضـــد الفاســدات وهـــي الــيت قامـــت 

مـــدميات للصـــالح ؛ ألن القنـــوت يـــراد بـــه الـــدوام وهـــو املـــراد هنـــا ؛ وحيتمـــل أن املـــراد بالقانتـــات هنـــا املطيعـــات هللا ، 

(( أي املطيعـات هللا وبطـاعتهن هللا يكـن طائعـات ألزواجهـن ؛  (( الصـالحات قانتـات ))ويكون من بـاب التوكيـد 

وهـو السـر الـذي يكـون يف بيـت الـزوج  يعين حيفظن مـا غـاب عـن النـاس فالصالحات قانتات حافظات للغيب ))

ويكون بينها وبني زوجها أيضا ، فتجد املـرأة الصـاحلة ال ميكـن أن يطلـع علـى مـا يف بيتهـا أحـد بـل إذا سـئلت عمـا 

دامها ملــــا ســــأل ابــــراهيم عــــن حــــاهلن شــــكت يف بيتهــــا قالــــت حنــــن خبــــري ؛ وانظــــر إىل إحــــدى امــــرأيت إمساعيــــل ، إحــــ

وتضــجرت فقــال هلــا إذا جــاء زوجــك فقــويل لــه يغــري عتبــة بابــك ، والثانيــة أثنــت خــريا وقــال إذا جــاء الــزوج فقــويل 



ميسـك عتبـة بابـك ؛ فمـن النســاء مـن تكـون شـكاية فاضــحة حتـدث النـاس بكـل مــا يكـون يف بيتـه ؛ بـل بعضـهن ـ 

ر من ذلك حتدث ما يكون بينهـا وبـني زوجهـا حـىت يف أمـور السـر الـيت ال يطلـع عليهـا والعياذ باهللا ـ يتجرأن إىل أكث

(( حافظــات إال الــزوج حتــدث هــذه ليســت مــن الصــاحلات بشــيء ، فقــدت الصــالح مبقــدار مــا فقــدت مــن احلفــظ 

فظـات وعـدم إفشـائه ؛ فهـن حا أي حبفظ اهللا عزوجل أو بالذي حفظ اهللا أي أمر حبفظـه للغيب بما حفظ اهللا ))

للغيب ال يظهرن حبفظ اهللا هلـن ومنتـه علـيهن بـاحلفظ ؛ أو بالـذي حفـظ اهللا أي أمـر حبفظـه ، واملعنيـان متالزمـان ؛ 

(( والالتـــي تخـــافون نشـــوزهن فعظـــوهن واهجـــروهن فـــي المضـــاجع القســـم الثـــاين علـــى خـــالف ذلـــك ، قـــال: 

وكيــف خنــاف نشــوزها ؟ خنــاف نشــوزها  ))(( تخــافون نشــوزهن يعــين والنســاء الــاليت  واضــربوهن )) (( الالتــي ))

بظهور أماراا ، والنشوز هو االرتفاع ومنه األرض النشز أي املرتفعة ، واملـراد بالنشـوز ترفـع املـرأة عـن زوجهـا حبيـث 

ال تبذل ما جيب عليها من حقوقه ، أو تبـذل لكـن متكرهـة متمللـة ال ... ؛ فالنشـوز معنـاه الرتفـع مـا جيـب هلـا حنـو 

ذلك بأن ال تطيعه مبـا جتـب عليهـا طاعتـه أو تطيـع لكـن متربمـة متكرهـة متمللـة ال تأتيهـا علـى ...  هـذا زوجها ، و 

؛ إذا نشزت املرأة سقطت احلقـوق الـيت هلـا مـن نفقـة وغريهـا ؛ ألن النفقـة معاوضـة إذا مل يوجـد عوضـها  هو النشوز

لـــه دواء ؟ نعـــم ذكـــر اهللا لـــه دواء علـــى فالنشـــوز داء ، النشـــوز داء وهـــل  (( الالتـــي تخـــافون نشـــوزهن ))ســـقطت 

(( واضـربوهن ؛ الثالثـة:  (( واهجـروهن فـي المضـاجع ))؛ الثانيـة:  (( فعظـوهن ))ثالث مراحـل ؛ األوىل قـال: 

؛ الرابعــة مل يــذكر اهللا ألــا مكروهــة عنــده طلقــوهن ؛ وهــذه األخــرية مــع األســف هــي أو مرحلــة عنــد كثــري مــن  ))

ا خالفتــه زوجتــه بــأدىن شــيء طلقهــا ؛ لكــن املراحــل الــثالث الــيت ذكرهــا اهللا هــي املراحــل النــاس ، كثــري مــن النــاس إذ

؛ أوال: املوعظة تعظها ، إذا تذكرها مبا يلني بـه قلبهـا ، هـذه موعظـة ، تـذكرها مبـا يلـني بـه قلبهـا ، بـأيش ؟  الشرعية

ذا خالفـت ، وتقـول هلـا مـثال: أنـت إذا  بأن تذكرها حبق الزوج وما هلا من ثواب إذا قامت به وما عليها من عقاب إ

فــإين ســوف أقابلــك باملثــل أو بأحســنه ، فتعظهــا خــري الــدنيا وخــري اآلخــرة  كنــت مطيعــة قائمــة مبــا جيــب يل عليــك

 (( واهجــروهن فــي المضــاجع ))وجــل إذا نشــزت ؛ فــإن امتثلــت فهــذا املطلــوب وإال قــال:  وختوفهــا مــن اهللا عــز

وهــي تــرك اإلنســان وطــن الكفــر إىل وطــن اإلســالم ، اتركــوهن يف املضــاجع يعــين ال اهلجــر مبعــىن الــرتك ومنــه اهلجــرة 

حجــــرة فــــإن اســــتقامت فهــــذا هــــو  تراجعــــوهن ، تكــــون أنــــت يف فــــراش وهــــي يف فــــراش أو أنــــت يف حجــــرة وهــــي يف

ون علــى (( قوامــوهــذا فائـدة قوامــة الـيت قــال:  (( واضــربوهن ))املطلـوب وإال ننتقــل إىل املرحلـة الثالثــة وهــي قولـه: 

اضربوهن ؛ ولكن مباذا ؟ املقصود من الضرب هو التأديب ، املقصود مـن الضـرب هـو التأديـب فتضـرب  النساء ))

ضــربا حيصــل بــه تأديبهــا وال حيصــل بــه جترحيهــا أي جرحهــا ؛ فتضــرب ضــربا غــري مــربم كمــا قــال النــيب عليــه الصــالة 

ـــوداع قـــال:  ـــة حجـــة ال ـــ ( ولكـــموالســـالم يف خطب ـــيهن أال ي ـــك  كمفرشـــ نئطو عل ـــه فـــإن فعلـــن ذل أحـــدا تكرهون



فتضرب لكن ضربا غـري مـربح ، وجيـب أن يتقـى بضـرا مـا أمـر باتقائـه كالوجـه مـثال  ) حفاضربوهن ضربا غير مبر 

يعــين قمــن مبــا جيــب علــيهن  (( واضــربوهن فــإن أطعــنكم )) فإــا ال تضــرب بــه ، وســيأيت إن شــاء اهللا يف الفوائــد .

أي واتركــوا املاضــي فــإن  (( علــيهن ســبيال ))مبعــىن تطلبــوا  يهن ســبيال )) (( تبغــوا ))(( فــال تبغــوا علــمــن الطاعــة 

ليس للمستقبل فقـط بـل حـىت للماضـي ،  اتركـوا تناسـوا ال تـأتوا لـه البحـث أو  (( فال تبغوا عليهن سبيال ))قوله: 

(( كـأن شـيئا مل يكـن ؛   سـبيال ))(( فال تبغـوا علـيهن إثارة ألن تذكري املاضي يؤدي إىل استمرار النشوز واملعصـية 

اجلملة هنا استئنافية للتحذير من التعارضي والكربيـاء علـى النسـاء ؛ ألن الرجـل إذا شـعر  إن اهللا كان عليا كبيرا ))

 ، ويتكــرببأنــه قــائم علــى املــرأة ولــه ســلطة عليهــا إىل حــد أن الشــرع مكنــه بضــرا باملرحلــة الثالثــة رمبــا يتعــاىل عليهــا 

يعين فاعلموا أن علـوكم علـى النسـاء فوقـه مـا هـو أعلـى منـه وهـو علـو  (( إن اهللا كان علينا كبيرا )): عزوجل فقال

 اهللا عزوجل وكربياء اهللا عزوجـل فـال تتعـالوا علـيهن وال تتكـربوا علـيهن ألن فـوقكم مـن هـو أعلـى وأكـرب وهـو اهللا عـز

وهـذه مرحلـة الرابعـة ،  وحكمـا مـن أهلهـا )) (( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مـن أهلـهمث قال:  وجل .

املرحلة الرابعة بعد مراحل الثالث وهـي ؟ املوعظـة ، اهلجـر يف املضـاجع ، الضـرب ، إن خفـن الشـقاق مبعـىن أـا مل 

؛ فهنـا انعـزل ومل يقـل: فابعثـا حكمـا  (( فـابعثوا حكمـا ))تثمـر هـذه املراحـل الـثالث فحينئـذ يوجـه اخلطـاب لألمـة 

(( الزوجان وصار اال جمال غريمهـا ، جمـال مـن ؟ جمـال احلـاكم الشـرعي الـذي ميثـل األمـة ؛ وعلـى هـذا إذا فيكـون 

يبعـث ، ينـوب عـن األمـة خطابا لألمة لكن ليس املعىن أن كـل واحـد يف السـوق ويف املسـجد ويف الـدكان  ابعثوا ))

أي  (( فــابعثوا ))مــة مــرادا ــا مــن ميثلهــا وهــو احلــاكم الشــرعي ، مــن ؟ احلــاكم الشــرعي ؛ فيكــون اخلطــاب هنــا لأل

حكــم احلكــم ذو احلكــم النــافع  (( فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ))أرســلوا ، البعــث مبعــىن اإلرســال 

(( حكمــا مــن يعــين احملكــم فهــو أخــص مــن احلــاكم ، احلكــم أخــص مــن احلــاكم ألنــه ذو احلكــم النــافع فهــو احملكــم 

احلكم البد أن يكـون ذا علـم وأن يكـون ذا بصـرية يف الواقـع ومعلـوم إنـه البـد أن يكـون  ه وحكما من أهلها ))أهل

بالغا عاقال رشيدا عاملا باحلكم الشرعي وعاملا بالواقع واقـع الـزوجني ومـا هـي مشـاكل ومـا الـذي أثـار هـذه املشـاكل 

عــامي أو غشــيما ، يــأيت إنســان عــامي أو غشــيم مث  ؛ ألن احلكــم البــد مــن فيــه هــذه األوصــاف أمــا أن يــأيت إنســان

يريد أن يكون حكما بني الـزوجني هـذا ال يصـلح ، البـد أن يكـون هـذا احلكـم عاملـا بالشـرع عاملـا بـأحوال الـزوجني 

... وبصــرية ؛ فــإذا اجتمــع احلكمــان فهنــا تــأيت النيــة ويكــون هلــا التــدخل ؛ فإمــا أن يريــد احلكــم مــن أهــل الــزوج أن 

ألن النيــة  ؛ ويف هــذه احلــال ال يوفــق الــرجالن ال يوفقــان ، وج واحلكــم مــن أهــل الزوجــة أن تنتصــر الزوجــةينتصــر الــز 

؛  هنــا غــري ســليمة ؛ وإمــا أن يكــون املــراد مــن احلكــم مــن أهــل الــزوج ومــن احلكــم مــن أهــل املــرأة اإلصــالح بينهمــا

ري يف مالضـ يدا إصالحا يوفـق اهللا بينهمـا ))(( إن ير فحينئذ يقول اهللا عزوجل وهو القادر الصادق يف قيله يقول: 



يعـــود إىل احلكمـــني ؛ ألمـــا مهـــا اللـــذان يريـــدان أن حيكمـــا ونيـــة اإلصـــالح تكـــون  (( إن يريـــدا إصـــالحا ))قولـــه: 

منهمــا ال مــن الــزوجني ألن الــزوجني بينهمــا شــقاق ، كــل واحــد منهمــا يريــد أن ينتصــر لنفســه ، فالغالــب أمــا ال 

الضــمري يف " بينهمــا "  (( يوفــق اهللا بينهمــا ))ن الـذي يريــد اإلصــالح مهــا احلكمـان ؛ وقولــه: يريـدان اإلصــالح لكــ

هل يعود على الزوجني اللذين خفن الشقاق بينهما أو يعود إىل احلكمني الذي يـديل كـل واحـد منهمـا مبـا يـرى أنـه 

يف شــأما ، قضــية أيــش ؟ القضــية حجــة ؛ فيــه احتمــاالن ؛ االحتمــال األول: أن يعــود إىل الــزوجني ؛ ألن القضــية 

الشـــقاق ؛ لكـــن احلكمـــان ينظـــران يف شـــأن الـــزوجني فيكـــون الضـــمري عائـــدا إىل مـــن ؟ إىل الـــزوجني ؛  وحيتمـــل أن 

(( يوفـق اهللا يكون الضمري عائدا إىل احلكمني يعين احلكمني سيأيت كل واحد منهما مبا يقابل اآلخر فيكـون املـراد 

فال ينفصل احلكم من أهل الزوج مـن الـزوج وال احلكـم مـن أهـل ما وال حيصل بينهما نزاع أي تلتئم أقواهل بينهما ))

فإذا قيل: ملاذا ال نقول بأنه عام هلذا وهذا ؟ فاجلواب: نقول ذا ، اجلـواب أن نقـول ـذا ، يوفـق  الزوجة للزوجة .

(( إن اهللا كـان عليمـا خبيـرا فق بـني الـزوجني ؛ اهللا بينهما بني احلكمني فإذا اتفقا فإن اهللا تعاىل أيضا مبنه وكرمه يو 

أي عامل خبري واخلربة هي العلم ببواطن األمور ، العلم ببواطن األمور هي اخلـربة ، والعلـم بـالظواهر والبـواطن هـو  ))

العلم ؛ وعلى هذا فيكـون ذكـر اخلبـري بعـد العلـيم مـن بـاب ذكـر اخلـاص بعـد العـام ؛ واجلملـة اسـتئنافية لبيـان لطـف 

يف هــاتني  خبــري مبــا حيــدث بينهمــا مــن احلكــم بــني الــزوجني . اهللا عزوجــل يف عنايتــه مــن احلكمــني بأنــه عزوجــل عــامل

، فوائـــد كثـــرية ؛ أوال: فضـــل الرجـــال علـــى النســـاء ؛ وجهـــه ؟ أن اهللا جعـــل الرجـــال قـــوامني علـــى اآليتـــني مـــن الفوائـــد

 ومــن فوائــدها: بيــان أن أحكــام اهللا عزوجــل الكونيــة و الشــرعية معللــة بعلــل ؛ مــن أيــن نأخــذها ؟ الســببية النســاء .

يعين ذكـر السـببية إذا أفعـال اهللا معلـل بعلـل ؛ يلـزم مـن كـون أفعـال اهللا أو أحكـام اهللا الشـرعية والكونيـة معللـة بعلـل 

ومــن فوائـد هــاتني اآليتــني: التفضــيل بــني البشـر ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قولــه  إثبـات احلكمــة وأن اهللا تعــاىل حكــيم .

ن قـال قائـل: هـل للمفضـل عليـه أن حيـتج علـى اهللا فيقـول: يـا ؛ فـإ (( بما فضل اهللا بعضهم على بعض ))تعاىل: 

رب مل فضلت هذا علي ؟ ليس لـه ذلـك ؛ ملـاذا ؟ يقـال مل فضـل عليـه هـل منـع اهللا حقـك ؟ إن كـان األمـر كـذلك 

فلك احلجة وإال ففضل اهللا يؤتيه من يشاء ؛ وهلذا ملا ضرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مـثال لليهـود والنصـارى 

هــذه األمــة برجــل اســتأجر أجــراء مــن الصــباح إىل الظهــر ومــن الظهــر إىل العصــر فــأعطى كــل واحــد قرياطــا قرياطــا ، و 

ومن العصر إىل الغروب أعطاهم على قرياطني قرياطني ن فقال األولون ملـاذا نعطـى دينـار وحنـن أكثـر عمـال ؟ فقـال 

أشـاء ؛ عـرفتم ؟ إذا ال حجـة للمفضـل عليـه  هل نقصت من أجـركم شـيئا ؟ قـالوا ال ، قـال ذلـك فضـلي أعطيـه مـن

(( واسـألوا على اهللا عزوجل بالتفضيل ؛ ولكن ماذا يصنع املفضل إليـه ؟ أشـار اهللا إىل ذلـك يف آيـة سـبقت فقـال: 

ومـن فوائـدها: أن للمنفـق علـى املنفـق عليـه فضـال ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن  اسـألوا اهللا مـن فضـله . اهللا من فضله ))



ومـن فوائـدها: كراهـة السـؤال ، كراهـة سـؤال النـاس ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن  . أنفقوا مـن أمـوالكم ))(( وبما قوله: 

قوله: كون املنفق مفضال على املنفق عليه يكون سـؤالك إيـاه ذال ألنـك إذا سـألته فقـد أثبـت لـه فضـال عليـك ، إذا 

عليــه وآلــه وســلم أصــحابه علــى أن ال ســألته وأعطــاك أثبــت لــه فضــال عليــك وهــذا ذل ؛ وهلــذا بــايع النــيب صــلى اهللا 

يســألوا النــاس شــيئا ، علــى أن ال يســألوا النــاس شــيئا مطلقــا حــىت كــان ســوط أحــدهم يســقط مــن علــى ظهــر بعــريه 

ـــاه ؛ ألن ســـؤالك للنـــاس ذل  ؛ غـــري واضـــح ؟ طيـــب جعـــل اهللا فينـــزل فيأخـــذه ويركـــب وال يقـــول للنـــاس أعطـــوين إي

، إذا سـألته صـار لـه فضـال أو  ، إذا الـذي ينفـق عليـك لـه فضـل عليـك للرجال فضال على النسـاء بإنفـاقهم علـيهن

جـاء وقـت السـؤال  ال ؟ نعم ، له فضل ؛ إذا أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له فضال عليـك ؛ واضـح ؟ نعـم .

  ؟ نعم .

  إذا كان اإلنفاق واجبا على الرجل فهل هذا يؤخذ منه أن له فضال عليها ؟ السائل :

كونــه أن كونــه ينفــق عليهــا الشــك أن لــه ســيطرة عليهــا ــذا اإلنفــاق لــه فضــل عليهــا الشــك   مــا فيــه شــك الشــيخ :

  حىت لو كان واجبا .

  اإلنفاق على األب واجب إذا كان األب ال يستطيع ؟  السائل :

  اآلن الذي ينفق على النساء ولو كانت منفقة واجبة يرى املنفق عليه أن له فضال عليه . الشيخ :

  تكلمتم يا شيخ عن الضوابط اليت ينبغي أن يهتم ا طالب العلم فكيف يكون معرفة ذلك ؟ السائل :

.. مرضـع مـثال أو يف أنا أشرت إىل هذا ، قلت لك إن تعاليـل الفقهـاء رمحهـم اهللا كلهـا ضـوابط ، تعليلـة . الشيخ :

بـــدأنا يف درس زاد املســـتقنع  أو جممـــوع النـــووي أو غريهـــا كـــل التعلـــيالت ضـــوابط ، وأنـــا قلـــت لكـــم أول مـــا الشـــرح 

قلــت لكــم لــو أن أحــدكم ابتــدأ جيمــع هــذه الضــوابط أو التعلــيالت الــيت يعلــل ــا أفادنــا وأفــاد نفســه وأظــن أن األخ 

  ياسر إنه التزم بذلك ما أدري هل وافق على هذا أو ال .

(( الرجــال قوامــون ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: أنــه ال واليــة للنســاء علــى الرجــال ال يف قضــاء وال إمــارة وال أي شــيء 

فـإن قـال  فمن انعكس فقد خالف سنة اهللا عزوجل ، من جعل للمرأة والية فقد خالف سـنة اهللا . على النساء ))

قائل: أليست األم تكون ولية على أوالدهـا وعلـى أمـواهلم ؟ قلنـا: هـذه واليـة خاصـة ، وواليـة طارئـة خبـالف الواليـة 

فــإن قــال قائــل: جنــد  . ( لــن يفلــح قــوم ولــوا أمــرهم امــرأة )اهللا عليــه وآلــه وســلم:  العامــة ؛ وهلــذا قــال النــيب صــلى

بعـض النســاء تكــون رئيســة للــوزراء ، تكــون رئيســة اجلمهوريــة ، تكــون ملكــة ؟    قلنــا: ولكــن انظــر إىل حــال املــوىل 

لكــن تــأخروا مبقــدار مــا علــيهم ، لــو مل تقــم علــيهم هــذه املــرأة لكــانوا أصــلح حــاال بالشــك ولكــانوا أفلــح وأجنــح ؛ و 

تولت عليهم هذه املرأة ، وانظر مثال إىل بريطانيا ، كانت بريطانيا أكرب دول املسـتعمرين اسـتعمارا حـىت قيـل إـا ال 



تغيب الشمس عن مستعمراا ، واآلن تقلصت حىت صارت باملرتبة الثالثـة ، كـل ذلـك ألـا تسـتويل علـيهم النسـاء 

وقلنـا إنـه يسـتنبط منهـا كراهـة السـؤال سـؤال املـال ألن اهللا  (( وبما أنفقـوا مـن أمـوالهم ))انتهينا إىل قوله تعـاىل:  .

( اليـد العليـا خيـر مـن اليـد السـفلى ) جعل للمعطي فضال على املعطى ويشهد هلـذا قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم: 

واملال كمـا هـو معـروف كـل  الهم ))(( من أمو قوله: ومن فوائدها:  واليد العليا يد املعطي اليد السفلى يد اآلخذ .

ما يتمول من أعيان ومنافع وغريه ، كل ما يتمول ؛ فيؤخذ منه: أن هؤالء ال ينفقون إال مما تيقنـوا أنـه مالـه وأـم ال 

ومـن فوائـدها: أن النسـاء ينقسـمن إىل قسـمني ؛ تؤخـذ مـن أيـن ؟ صـاحلا مطيعـا لزوجهـا  يعتدون على أموال أحد .

ومــن فوائــدها: الثنــاء علــى حفــظ الغيــب أي مــا كــان ســرا بينــك وبــني أخيــك ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن  ، و ناشــزة .

(( أن للــزوج ســلطة علـى زوجتــه ؛ مـن أيــن تؤخــذ ؟ ومــن فوائـدها:  . (( حافظــات للغيــب بمـا حفــظ اهللا ))قولـه: 

(( فعظــــوهن ولــــه: ومــــن فوائــــدها: التــــدرج يف التعــــذيب ؛ لق . ... فــــإن أطعــــنكم فــــال تبتغــــوا علــــيهن ســــبيال ))

ومــــن فوائــــدها: اإلشــــارة إىل أن اهللا يــــزع بالســــلطان مــــا ال يــــزع  . واهجــــروهن فــــي المضــــاجع واضــــربوهن ... ))

ومـن  بالقرآن ؛ من أين تؤخذ ؟ حيث أنه رمبا ال يفيد الوعظ فينتقل إىل اهلجر أو الضرب ألنـه قـد يكـون أكثـر ...

الشرعي فإنه ال يرجع إىل التأديب باخلطاب أو بالفعـل احملسـوس ؛  فوائدها: أنه إذا أمكن التأديب باخلطاب الديين

من أيـن تؤخـذ ؟ ألن اهللا بـدأ باملوعظـة قبـل التهجـري والضـرب ، بـدأ باملوعظـة الـيت هـي تليـني القلـب بالشـرع فـإذا مل 

(( لــه تعــاىل: ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن فــراش الــزوج والزوجــة واحــد ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قو  ميكــن فبالعقوبــة .

ومــن  فــدل ذلــك علــى أن هجــر اإلنســان لفــراش زوجتــه ال يكــون إال عنــد النشــوز . واهجــروهن فــي المضــاجع ))

هذا التعذيب يدل على أا حرام ، نعـم حيـث قوبـل هـذا فوائدها: حترمي نشوز املرأة على زوجها ؛ من أين تؤخذ ؟ 

اإلشارة إىل أنه ال جيوز اهلجر بالكالم ؛ من أيـن تؤخـذ ؟ مـن ومن فوائدها:  النشوز باملوعظة مث اهلجرة مث الضرب .

فهـل جيـوز اهلجـر يف الكـالم ؟ اجلـواب جيـوز خبـالل ثالثـة أيـام فقـط ؛ لقـول  (( واهجروهن في المضاجع ))قوله: 

( ال يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان فيعـرض هـذا ويعـرض هـذا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

الرتبيــة املعاصــرين الــذين يقولــون إنــه ال  ومــن فوائــدها: بطــالن قــول بعــض علمــاء . همــا الــذي يبــدأ بــالكالم )وخير 

؛ وهل يف السنة شاهد على ذلك أيضا ؟ نعم هـو قولـه صـلى  (( واضربوهن ))؛ من قوله:  حتصل الرتبية بالضرب

لرتبية الـذين يقولـون إن الضـرب ال يفيـد وإمنـا وذا يبطل قول علماء ا ( واضربوهم عليها لعشر )اهللا عليه وسلم: 

أنـه عنـد  (( فـإن أطعـنكم فـال تبغـوا علـيهن ))ومن فوائدها: املكافئة باملثل ؛ من أين ؟ من قوله:  يقسي القلب .

(( فـال عمـا مضـى ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه:  ومـن فوائـدها: التغافـل الطاعـة ال جيـوز لإلنسـان أن يبغـي عليهـا سـبيال .

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن الــذي لــه  ؛ كيــف ذلــك ؟ ألنــه يشــمل املاضــي واملســتقبل .  تبغــوا علــيهن ســبيال ))



؛ ورأى النـيب صـلى  (( إن اهللا كـان علينـا كبيـرا ))علو املطلـق هـو اهللا فـال تتعـال علـى غـريه ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

ليه الصالة والسـالم مسـع الرجـل هـذا الصـحايب صـوتا يـا فـالن يـا اهللا عليه وآله وسلم رجال يضرب غالمه فقال له ع

فالن اهللا أقدر عليك منك على هذا العبد ، فالتفـت فـإذا هـو رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـأعتق العبـد ؛ 

المسـني إثبـات هـذين ا ومن فوائـدها: ففي هذا إشارة إىل أن كل إنسان يتعاىل يف نفسه أن يتذكر علو اهللا عزوجل .

؛ هــل علــو اهللا معنــوي أو حســي ؟ حســي ومعنــوي ، يشــمل ؟ علــو الــذات وعلــو  ومهــا: العلــي ، الكبــري هللا عزوجــل

مـا هـو مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة يف هـذه املسـألة  الصفات ، علو الذات وعلو الصـفات يشـمل القـدر والقهـر .

ات ؛ مـن خـالفهم ؟ طائفـة قـالوا بـأن اهللا يف  ومذهب من خالفهم ؟ يثبت أن هلا معنيـني : علـو الـذات وعلـو الصـف

الــذين قــالوا ؟ لكــن مــاذا يقولــون ؟ حــىت الــذين قــالوا إن بذاتــه يف كــل  ن ، هــذا واحــد ؛ وطائفــة أخــرى ؟ كــل مكــا

مكــــان ينكــــرون علــــو الــــذات ؛ نعــــم أخ ؟ يقولــــون إن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل ال فــــوق وال حتــــت وال يف اخلــــارج وال يف 

يعــين إذا طائفتــان متطرفــان ، طائفــة أثبتــت أن اهللا يف كــل مكــان وطائفــة نفــت أن يكــون اهللا يف الــداخل ... ؛ متــام 

مكان ؛ عرفتم ؟ طائفة يقول إن اهللا ال فوق العامل وال حتته وال داخله وال خارجه وال متصـل وال منفصـل وال مبـاين 

سـبكتكني البـن فـورك ، قـال: بـني  بن وال حمائ وال نصف بأي شيء من هذا ؛ وهؤالء يف احلقيقة كما قال حممود

للفرق بني إهلك وبني العدم ؛ وصحيح هذا هو العدم ؛ والـذين قـالوا إن اهللا يف كـل مكـان أيضـا مل يقـدروا اهللا حـق 

قـدره ألــم جعلـوا يف أمــاكن القــذر وأمـاكن الشــرف وأمـاكن اللغــو ويف كــل مكـان ؛ إذا حنــن نـؤمن بــأن اهللا ســبحانه 

وق مجيـــع اخللـــق وأن اخللــق بالنســـبة إليـــه لــيس إال كحبـــة خـــردل يف كــف أحـــدنا ولـــيس بشـــيء وتعــاىل عـــال بذاتـــه فــ

يعـــين الكربيـــاء أو مـــا هـــو أعـــم ؟ مـــا أعـــم ، يعـــين ( عليـــا كبيـــرا )) بالنســبة هللا عزوجـــل ؛ الكبـــري هنـــا املـــراد بـــالكبري (

وقـــال ســـبحانه  واألرض ))(( ولـــه الكبريـــاء فـــي الســـموات الكربيـــاء الـــذي هـــو الكـــرب املعنـــوي كمـــا قـــال تعـــاىل: 

(( ومــن فوائـد اآليــة الكرميــة:  وكـذلك أن كــل شــيء بالنسـبة إىل ذاتــه لـيس بشــيء . (( الجبــار المتكبــر ))وتعـاىل: 

مــن فوائــدها: وجــوب عنايــة األمــور  وإن خفــتم شــقاق بينهمــا فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ... ))

ومـن فوائـدها: أن املبعـوثني حكمـان وليسـا وكيلـني   هنا قلنا لوالة األمـور . واخلطاب (( فابعثوا ))باتمع ؛ لقوله: 

  واحلكم مستقل أو وكيل ؟ مستقل .(( فابعثوا حكما )) كما قاله بعض العلماء ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

 يريـدا إن أهلهـا من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم (( وإن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛

 وبـذي إحسـانا وبالوالـدين شـيئا بـه تشـركوا وال اهللا خبيـرا واعبـدوا عليما كان اهللا إن بينهما اهللا يوفق إصالحا

 ملكـت ومـا السـبيل وابـن بالجنـب والصـاحب الجنـب والجار القربى ذي والجار والمساكين واليتامى القربى

  .))  فخورا مختاال كان من يحب ال اهللا إن أيمانكم



(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ حنن بصدد استنباط الفوائد واألحكام من اآلية اليت قـرأ األخ وهـي قولـه تعـاىل: 

عشــرين ؟ واحــد  وذكرنــا فوائــد ، كــم ؟ وإن خفــتم شــقاق بينهمــا فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ))

نــد احلكمــني علــم بالشــرع ؛ ألن احلكــم ال ميكــن أن مــن فوائــد اآليــة الكرميــة: أنــه البــد أن يكــون ع عشــرين فائــدة .

(( يــا حيكــم إال بعــد العلــم ، والبــد أن يكــون عنــدمها أمانــة وثقــة دينيــة ؛ ألن غــري الثقــة ال يــؤمن ، وقــد قــال تعــاىل: 

واحلاكم خمـرب وملـزم وفاصـل ، فهـو خمـرب عـن حكـم اهللا وملـزم مبـا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أنــه ينبغــي أن يكــون  حيكــم بــه وفاصــل بــني اخلصــمني فالبــد أن يكــون عــدال يف دينــه .

ألن الـذي مـن أهلـه وأهلهـا أقـرب إىل (( من أهلـه )) (( مـن أهلهـا )) احلاكم عاملا بأحوال من حيكم فيه ؛ لقوله: 

يــويل قاضــيا علــى قــوم ال يعــرف طبــائعهم وال يعــرف العلــم حباهلمــا مــن الرجــل األجنــيب ؛ وعلــى هــذا فــال ينبغــي أن 

ومـن فوائـدها: جـواز حكـم القريـب لقريـب  لسام وال يعـرف أحـواهلم فـإن هـذا يفـوت بـه شـيء كثـري مـن القضـاء .

أو عليـه ؛ أمــا حكمــه عليــه فـال إشــكال فيــه النتفــاء التهمــة ؛ وأمـا حكمــه لــه فقــد يكـون فيــه مــة ، حكــم القريــب 

شــيء الــذي ميكــن أن يكــون فيــه التهمــة الــيت متنــع مــن نفــوذ احلكــم ؟ قــال بعــض العلمــاء: إن لقريــب ؛ فمــا هــو ال

اإلنســـان ال حيكـــم ألصـــله وال لفرعـــه وال لزوجـــه ؛ ألنـــه مـــتهم لقـــوة الصـــلة ؛ ففرعـــه بعـــض منـــه لقـــول الرســـول عليـــه 

صــله وال لفرعــه ؛ وأصــله هــو بضــعة منــه ؛ وعلــى هــذا فــال حيكــم أل ( إنمــا فاطمــة بضــعة منــي )الصــالة والســالم: 

والقول الصحيح أنه حيكم ألصله وفرعه إذا قويت الثقة ، ونتأكـد هنـا يف الثقـة أكثـر ممـا نتأكـد مـن األجنـيب أو مـن 

(( إن يريــدا إصــالحا يوفــق اهللا  ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل حســن النيــة يف احلكــم ؛ لقولــه تعــاىل: القريــب البعيــد .

 احملكم أن يكون رائـده اإلصـالح ال غـري ال إرضـاء فـالن وال فـالن ، اإلصـالح .وأنه جيب على اإلنسان بينهما )) 

    ومن فوائدها: أن النية الطيبة

 


